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 انواع فرش 
 لوازم منزل خریداریم

حداد
بدون تعطيلی
٣٨٦٧٥٦٨٦
٣٧٢٧٨٨٨٢

 ٠٩١٥١١٥٢٨٦٥
٩٥٢٢٧٩٤٨/ م

لوازم منزل
هرچه باشد
 خریداریم

٠٩١٥٣٠٢٠٤٤٦
٣٧٢٤٦٨٩٨
تلگرام ٠٩٣٩٩٧٨٠٢٢٠

٩٥٣٣٨٤٤٧/ پ

٩٥٢٩٥٣٣٢/ پ

 �خر�دار نقد� و فور
کليه لوازم منزل کابينت
 قفسه و ادارى

٠٩٣٣٦٣٠٧٩٩٨-٣٧٢٣٥١٤٣

 هر

 قيمت� 
شما بگيد!

 خریدار 
کليه 
لوازم
 منزل
ادارى

٠٩١٥٥٨٠٢٨٨٠ 
٣٨٥٥٦٦٧٦
٣٦٢٣٧٢٧٧

بدون تعطيلی 
تمام نقاط شهر

٩٥٢٦٥٢٣١/ ف

�سمسار� فور
هرچه باشد-کليه لوازم منزل
 حتی خرده ریزوضایعات انبارى

٩٥٣١٢١٦٦/ پ٠٩١٥٦٦٠٥٠٨٧

3ليه لوازم منزل 
شما را خر�دار�م 

از قبيل یخچال، لباسشویی
مس،  روى،  چدن،  آهن،  کابينت، 
پکيج، شوفاژ، رادیاتور، موتورخانه و 
شيرآالت شما را عادالنه خریداریم 

٠٩١٥٤٠٥٤٦٣٥
٩٥٣٥٠٣٠١/ م٠٩١٥٣٥٨١٩٤٥

٩٥٢٩٠٠٣٢/ پ

�نقد و فور
خریدار لوازم منزل و ادارى

٠٩١٥٣٠٨٩٦٨٦
اکرامی٣٧٢٧٣٠١٦

خر�دار لوازم منزل عرفان
تمامی لوازم منزل و خرده ریز 

انبارى شما را خریداریم
٠٩٣٩٩٩١٣٦٠٤

٩٥٣٣٣٨٥١/ پ

لوازم منزل
کلی ، جزئی و ضایعات خریداریم.

  ٠٩١٥٩٩٢٨٤٣٦
٩٥٣٤١١٦١/ خ٠٩٣٠٤٤٤٤٨٢٨

خر�دار 
باالتر

از همه جا
LED
ساید

مبلمان
فرش و غيره

و لوازم 
ادارى

٣٨٩٣١٢٧٤
٣٨٥٤٥٥١٩

٠٩١٥٨٨٢٩٠٧٠
٠٩٣٥٣٢٩٥٧٠١

٩٥٢٧٩٨٤٧/ م

� سمسار� سيارفور
 خرید کليه لوازم منزل 

و خرده ریز انبارى کابينت
 و ضایعات آهن شوفاژخانه 
رادیاتور و شيرآالت پکيج 

به باالترین قيمت خریداریم
٠٩١٥٢٥٠٠٨٦٦ 

٠٩٣٠٠٦١٠٦٣٠
٩٥٣٥٤٨٠٥/ ق

خر�دار 3ليه لوازم
خرده ریز و انبارى

٠٩١٥٥٢٠٢٦٥٢
٩٥١١٨٧٦٨/ پ٣٨٦٧٠٠٠٢

خر�د ضا�عات
 و لوازم منزل 

آهن، آلومينيوم، مس، شيرآالت
 شوفاژ، موتورخانه و خرده ریز 
عزیز  هاى  همشهرى  از  انبارى 

به باالترین قيمت 
٠٩١٥٩٠٢٠٩٠٦

٩٥٣٥٥٣٤٦/ م

 فرش 
مشهد 
 خریدار دستباف و ماشينی 

حداد« بدون تعطيلی»
٣٨٦٧٥٦٨٦ 
٣٧٢٧٨٨٨٢

٠٩١٥١١٥٢٨٦٥
٩٥٣١٣٢٢٧/ م

فرش 
دستباف
ماشينی، قاليچه 
و لوازم خریداریم- سيد

٣٨٩٣٥١٤٥
٣٧٢٣٢٤٤٣
٠٩١٥٥٠٤٨٠٠٧

٩٥٢٣٥٤٣٣/ د

خر�دار لوازم منزل
٣٦٠٦٣٨٣٠

(سيدرضی)
٩٥٣٣٩٣٧٥/ پ

خر�دار لوازم منزل
  و ادار� ميالد

٠٩١٥١١٩٤٤٩١
٩٥٢٨٧٤٠٨/ ق٣٧٢٨٧٤٦٣

٩٥٣٤٥٨٩٥/ پ

خر�د لوازم منزل 
آهن ،آلومينيوم، مس ،برنج و... 

یخچال، کولر، آبگرمکن 
٠٩٠١٧٠٧٣٠٨٨

٩٥٣٠٣٧٦٦/ د

لوازم منزل
وخرده ر�ز

 خریداریم 
٣٧٢٣٥٠٢٤
٠٩١٥٣٧٧٩٠٠٤

یاسين (بدون تعطيلی)

خر�دار عادالنه
 لوازم منزل عل� 
٠٩٣٧٣٨٣٠٨٢٧

٩٥٣٣٩٢٣٥/ ط

٩٥٢٢٨٢٨٩/ ط

خر�دار عادالنه 
کليه لوازم منزل نقد و فورى حميد 

٣٧٢٤٦٤١٧

لوازم منزل
شمار ا نقدا خریداریم

«سيدعلی»
«بدون تعطيلی»

٣٨٥٣٣٠١٧
٩٥٢٢٧٩٤٦/ م٠٩١٥٥٢١٣١٧٣

LED
مبلمان
ساید

خریدار
 کليه لوازم

 منزل و ادارى 
لوکس باالتر

 از همه جا
 رجبی بدون تعطيلی

٣٧٦٥١٦٣٤
٠٩١٥٣١٥١٥٠٧
٠٩١٥٢٣٢٣٢٠٠

٩٥٢٩٦٤٨٥/ خ

 صد
درصد
باالتر از همه
کليه لوازم منزل
نقدى - فورى
بدون تعطيلی 
تمام نقاط شهر
٣٨٨٢٤٢٤٥
٠٩١٥٥٢٠٤٢٢٨

٩٥٠٦٩٦٩٦/ ل

لوازم منزل 
خداشناس

آهن، آلومينيوم، مس، 
شيرآالت، شوفاژ، موتورخانه، 
خرده ریز انبارى به قيمت باال

٠٥١٣٢١١١٦٣٥
٠٩١٥٣٥٨٥٣٦٦

٩٥٣٠٣١٢٥/ ق

٩٥٣٢٦٣٧٧/ د

فرش
خر�د ١٠٠ %به قيمت واقع�

دستباف 
ماشينی - قاليچه
بدون تعطيلی - موسوى

٣٨٩٣٥١٤٥
٣٧٢٤٦١٩٣

 ٠٩١٥٣٠٠٠٦٢٠

 �فرش منصور
بهترین خریدار فرش هاى 

دستباف و ماشينی 
بدون تعطيلی 

شستشوى تخصصی فرش هاى 
دستباف انجام می گردد 

٠٩١٥١١٠٥٠٣٦
٩٥٣١٩٦٧٥/ م٣٧٢٣٦٠٢٢

٩٥١٩٩٦٧٥/ خ

فرش 
Aمنص

منصف شروع به خرید کرد 
مرکز خرید و فروش فرش 

دستباف،ماشينی،قاليچه،پشتی 
٠٩١٥٢٢١٣٧٢٦

٠٩١٥٥٠٩٦٤٠٤

٩٥٣٠٩٧٤١/ ل

فرش 
ا3رم�
خریداریم عادالنه 

١٠٠% باالتر
دستباف-ماشينی-قاليچه
پشتی      (بدون تعطيلی)

 ٣٦٠٥٦٠١٠
٣٦٠٩٥٠١٠
 ٣٨٧٨٠٠٧٤

٠٩١٥١١٨٢٠٠٠
مشاوره و بازدید رایگان

مر3ز خر�د فرش ماشين� 
و دستباف ، نو  و 3هنه 

٠٩١٥٥١٠١٤١٠
٩٥٢٨٨٣٤٦/ خ٠٩٣٦٥٦٦٣٢٤٠

٩٥٢٨١٩٧٠/ د

فرش
�صابر
منصفانه خریداریم
١٠٠% باالترازدیگران
دستباف-ماشينی

قاليچه-پشتی
بدون تعطيلی-تلگرام

٠٩١٥٣١٨٠٢٦٠
٣٦٠٨٦٢١٠

 با بيش از ۵٠ سال  تجربه 
خریدار منصفانه

  ١٠٠%  باالتر از دیگران 
دستباف ماشينی،قاليچه

٩٥٣١٩٣٢٣/ ل

 فرش 

طوس�

 ٣٦٠٣٩٥٥٠
 ٣٦٠٣٩٥٥١

تلگرام و همراه 
٠٩١٥٣٢٣١٧١٠
حاج سيد محمود طوسی

٩٥٢٧١٩٥١/ ف

 �فرش سجاد
خریدار فرش هاى دستباف و 

ماشينی قاليچه کهنه و نو 
٠٩١٥٣١٥٩٤٥١-٣٧٢٤٤٤٥٤

فرش سّيد
خرید ١٠٠% باالتر از همه جا

ماشينی-دستباف

 ٣٦٢٢٥٠٥٤
٠٩١٥٧٠٩٣٠٠٨

٩٥٢٤٧٧١١/ ل

قفسه انبار 
و فروشگاه 

 تجهيزات فروشگاهی
٣٧٢٩٣١٣١

 ٠٩١٠٥١٠٨٦٠٠
٩٥٢٠٩٧٦٧/ م

خر�د و فروش قفسه 
دست دوم   

خراسانی ٠٩١٥٢٤٠٧٠٢٠
٩٥٢٩١٨٨٧/ ف

۴ عدد تخت آهنی نو رستوران سنتی  
به همراه فرش و پشتی به فروش 
می رسد ٠٩١٥٥٠٠٢٥١٢

١٤٠٠و٣٢٢٨١٣٠٠
٩٥٣٥٣٨٧٢/ ف

٩٥٣٥٤٧٣٥/ ق

 3ليه لوازم و اجناس
 سوپرمارکت بفروش می رسد

٠٩٣٩٩٢٢٢٤٥٥ 

٩٥٣٥٣٠٤٤/ ف

قفسه  
خرید و فروش، نو و مستعمل، 
رگال، ویترین، قفسه سنگين 

٠٩١٥٥١٣٧٩٨٣

مغازه پوشاt زنانه 
با کليه لوازم واگذار و قفسه و 

ویترین به فروش می رسد 
٠٩١٥٦٤٦٦٢٩٨

٩٥٣٥٤٦٨٣/ ف

واگذار� پيتزا  فروش� 
آماده کار با شرایط ویژه

بلوار معلم 
٠٩١٥٧١٨٢٧٠٤

٩٥٣٥٤٦٤٤/ ف

واگذار� 3اف� شاپ 
 ٨٠ متر داراى مجوز و دکور 

و بار چوب، ٢٠ متر بالکن
 بسيار شيک و طراحی شده

 در محدوده کوهسنگی 
به مبلغ یکصد ميليون تومان

 به عالقه مندان کار کافی شاپ 
٠٩٣٠٠٢١٢٠٩١

٩٥٣٥٣٥٩٩/ م

سوپر مار3ت
 در حال 3ار

با کليه لوازم واگذار می گردد
٩٥٣٥١٢٣٩/ ف٠٩١٥٣١٢٧٩٨٥

آشپزخانه در حال 3ار 
با موقعيت عالی واگذار می گردد 

٠٩١٥١٠٠١٦٠١
٩٥٣٥٣٤٤٣/ ف

سوپر مار3ت� 
با موقعيت عالی واقع در کوثر با امکانات 
و ٨ سال سابقه کار واگذار می گردد 

٠٩١٥٤٠٠٩٨١٦
٩٥٣٥٢٨٢٩/ ف

واگذار� گيم نت 
استثنایی  قيمت  به  لوازم  تمام  با 
تعداد ١٧ سيستم در حد نو با گارانتی 

٩٥٣٥١٤٣٨/ م٠٩١٥٩٠٩٣٠١٩

 �فور� فور
واگذار� مغازه 

١۶ مترى ، بين امامت ٣۴ و ٣۶
پوشاک مردانه با کليه اجناس و 
(تلویزیون ، دوربين ، کولر گازى)

قيمت توافقی 
رهن ١۵ م + اجاره ٣/٧٠٠ م  
شجاع   ٠٩٣٥٥٩٣٣٤٣٥

٩٥٣٥٠٢٢٦/ ل

به علت مسافرت 
کافی شاپ (قهوه بيرون بر) با 

تمام لوازم واگذار می شود 
٠٩٠٣٠٦٣٢٧٨٣

٩٥٣٥٤٦٨٢/ ف

لبنيات سنت� دامداران 
قوچان دهمين شعبه

خود را واگذار می نماید
٠٩١٥١٠٢٦٧٦٩-٣٦٢٠٦٧٩٤

٩٥٣٤٨٨٣٥/ ف

�مغازه ٨ متر
با دکور و اجناس خرازى 

(دکورجات و لوکس جات) 
در بهترین موقعيت الماس 

شرق نبش ورودى ٢ 
واگذار می گردد 

٠٩١٠٥٥٢٦٤٦١
٩٥٣٥١١٦١/ ف

غرفه جهت لوازم آرا�ش�
 عطر و ادکلن شال و روسرى و 

بدليجات واگذار می شود آزادشهر
٣٦٠٥١٩٢٨

٩٥٣٥١٧٦١/ ف

سالن آرا�ش� واقع 
در هنرستان

 با کليه لوازم واگذار می گردد.
٩٥٣٥١٦٧٦/ ق٠٩١٥٧٠٠٣٨١٨

واگذار� سوپر پروتئين 
در یوسفيه قاسم آباد با ٨ سال 

سابقه کار و فروش عالی 
٠٩١٥١٠٣٩٥٥٧

٩٥٣٥٤٦٣٨/ ف

واگذار� 3ارواش 
با موقعيت عالی به دليل مسافرت 

٠٩٣٩٩٥٦٢٤٥٦
٩٥٣٥١٣٧٨/ ف

3تر�نگ و غذا� آماده 
در حال کار واگذار می گردد 

( قاسم آباد)
٠٩١٥٥٥٧٥٧١١

٩٥٣٥١٣٠٣/ ف

مجتمع نان
واقع در انتهاى بلوار توس 

(دوست آباد) واگذار
 می شود به صورت ٢ پخت 
قيمت با لوازم و جواز ۴٠ م 

٠٩٣٠٥٧١٧٦٧٣
٩٥٣٥٤٤٧٨/ ف

نانوا�� محل� و با پخت آرد 
گندم د�م واگذار م� شود  

    ٠٩٣٥١٢٢١٦٣٦
٩٥٣٥٤٣٧٩/ م٠٩١٥٨٩١١٥٤٢

واگذار� سوپر مار3ت
 با تجهيزات و انبار مجزا

حاشيه بلوار معلم 
٠٩٣٥٨٣٥١٢١٠-٣٦٠٨٢٩٨٧

٩٥٣٥٢٢٩١/ ق

 سوپرمار3ت 
 در شریعتی۵٩/٢سوپر طاها 

باتمامی اجناس واگذار می گردد
٣٦٢١٧٤٥٤-٠٩٣٦٥٣٦٦٦٠٨ 

٩٥٣٥١٤٦٩/ ق

٩٥٣٤٨٥٣٠/ ط

خر�د �خچال مغازه
جدید و قدیم به قيمت باال نقد

٠٩١٥٥٠٨٠٩٤٨

٩٥٣٤٨٥٢٥/ ط

خر�د و فروش �خچالها� مغازه
ایستاده،خم،ویترینی،فریزر قيمت باال

٠٩١٥٥١٠٨٤١٨

 خر�د و فروش عادالنه 
�خچال ها� خم، ا�ستاده 

 فریزر، قصابی           نقدى
٠٩١٥٣٢٣٢٦٨٦ 

٩٥٢٦٠٢٨٨/ ف

�خچــــــال

فرش ــ مو3ت

لوازم واثاثه فروشگاه�

�واگـــذار

٩٥١٨٣٠١٦/ م


